РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове
Број: ROP-MID-39459-WA-2/2018
Заводни број: 351-13/2018-05
Датум: 29.01.2018.
Мали Иђош
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне
средине, комунално-стамбене послове Општинске управе oпштине Мали Иђош решавајући на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 31.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“ бр. 113/15 и 96/2016), члана 17. Одлуке о општинској управи („Сл. лист општине Мали
Иђош“, бр. 2/2013, 10/2013, 14/2014 и 32/2017) и члана 30. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) поступајући по захтеву инвеститора Бика Ливиа, ЈМБГ
1709988835008, Фекетић, ул. Херојска бр. 83, поднет путем пуномоћника Саиде Ћатиповић,
ЈМБГ 1901965825062, Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 92, издаје:
ПОТВРДУ
Којом се ПОТВРЂУЈЕ ПОЧЕТАК извођења радова на изградњи помоћног објекта гаража, ул. Херојска бр. 83 у Фекетићу, категорија објекта А, класификациона ознака 127141
(гараже, хангари и друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата, као и остале
пољопривредне помоћне зграде до 600м2), на катастарској парцели бр. 1647 к.о. Фекетић,
одобрено решењем о одобрењу извођења радова бр. 351-202/2017-05 од 26.12.2017. године.
Потврђује се да је инвеститор измирио финансијску обавезу у складу са обрачуном
доприноса за уређивање грађевинског земљишта у износу од 6.686,05 динара.
Почетак извођења радова: 02.02.2018. године
Завршетак радова:
02.09.2018. године
Такса је наплаћена је у износу од 620,00 динара на основу тарифног бр. 1. и 11. Закона о
републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005,
101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015,
83/2015, 112/2015, 50/2016 и 61/2017), у износу од 700,00 динара на основу тарифног бр. 14. тачка
10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и
накнадама за услуге које врши Општинска управа општине Мали Иђош („Сл. лист општине
Мали Иђош“, бр. 40/2016) и накнада за услуге ЦЕОП у износу од 500,00 динара на основу
Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 32/2016).
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Грађевинској инспекцији
3. Архиви
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Халгато Имре

